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أ

 االفتتاحية
العام للعمال الجزائريين وتأميم  االتحادالرسمية لتأسيس  االحتفاالتدرار تحتضن أ

 )واج(املحروقات

فيفري  24بالذكرى املزدوجة لتأسيس االتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم املحروقات املصادف لـ  الجزائر،تحتفل 

 .من كل سنة

مية وهي الوالية التي تحولت الى قطب غازي وبترولي بامتياز محققة الرس وتحتضن والية أدرار هذه السنة االحتفاالت

 .استثمارات كبرى في هذا املجال بذلك

 رمضان، إّن الوالية اليوم منطقة بترولية بامتياز ويحسب لها ألف حساب الطاقة بوالية ادرار ملصاريأ وقال مديرأ

اليوم استكشافات جديدة باإلضافة إلى  والوالية تشهد والدليل هو إقامة هذه التظاهرة التي سنحتفل بها هذا الحد

 .”مليون متر مكعب يومي وسيتواجد في جنوب رقان 14املركب الغازي الذي سيكون بقدرة 

 

 
 سنة تمر على تأميم املحروقات 48

 )املساء( ظ على السيادة وضمان املداخيلالجزائر أمام تحديي الحفا

تميز ي املحروقات في ظرف تواجه فيه الجزائر مزيدا من التحديات في سياق وضع عالمي لتأميم 48تحل اليوم، الذكرى الـ

ثمارات في هذا املجال، ما يتميز بانخفاض اإلنتاج االست على املستوى الطاقوي بتراجع أسعار الّنفط، وبالتالي تراجع

من املستثمرين  المر الذي دفع الحكومة، إلى الذهاب نحو تعديل قانون املحروقات لجلب مزيد الجزائري من الغازأ

 .الجانب ودعم نشاطات االستكشاف واالستغلل

 93ل املورد الرئيس ي للمداخيل، بنسبة تتجاوز مازالت هذه الخيرة تمث بعد مرور قرابة نصف قرن من تأميم املحروقات

بعيد املنال حتى وإن حققت الصادرات  ـ. أمر يؤكد أن مسار تنويع االقتصاد مازال 2018باملائة ـ حسب إحصائيات 

 .السنتين الخيرتين خارج املحروقات تحّسنا ملحوظا في

 نمو يقوم على التنويع االقتصادي الرامي إلى دعمسياساتها اليوم على نموذج  ولهذا السبب فإن الحكومة التي تركزأ

استمرار التأكيد على أهمية قطاع الّنفط  سنة للتصدير، باملوازاة مع 2019التصدير من خارج املحروقات، حيث أقرت 

 .2014اإلنفاق العمومي، والذي تأثر بانخفاض أسعار الخام منذ منتصف  والغاز الذي تعتمد عليه بشكل تام في

جديد لقانون املحروقات الذي يوجد مشروعه على طاولة الوزير الول،  املنظور فقد تم اإلعلن عن تعديل من هذا

طاب أكبر في محاولة الستق بإضفاء ليونة أكثر السيما في املجال الجبائي، حيث يعطي امتيازات للمستثمرين وسيسمح

 .ن الحقول بالفشل وسط غياب أي عروضواستغلل عدد م عدد منهم، بعد أن توجت آخر مناقصة الستكشاف

الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك في سياق التغييرات التي يراد أن  وجاء تعيين عبد املومن ولد قدور، على رأس

هيكلة الشركة وإعطاء قيمة  ، تعمل على إعادة2030القطاع، حيث أعلن عن إستراتيجية للشركة تمتد إلى غاية  تتم في

شهدته في إطاراتها خلل السنوات الخيرة، بين مغادر إلى شركات نفطية  البشرية السيما بعد النزيف الذي أكبر للموارد

 .بلدان أخرى ومتحصل على التقاعد املسبق في



 

 4 

نشاطاتها الخارجية، حيث باشرت التفاوض مع عديد الشركاء لخذ حصص  من هذا املنطلق عادت سوناطراك إلى إحياء

ابقة باقتناء ومالي، كما قامت في س مختلفة مثل العراق والبيرو وبوليفيا وبلدان إفريقية كذلك كليبيا ببلدان في مشاريع

 .فاتورة استيراد املنتجات الّنفطية التي وصلت إلى ملياري دوالر مصنع تكرير في إيطاليا للعمل على تخفيض

ل التكرير بعد أن شهدت عملية إعادة تأهيلها بالعاصمة، دفعا آخر ملجا وسيعطي تدشين محطة سيدي رزين املتواجدة

 .ساهم في زيادة الثقل على فاتورة االستيراد تأخرا،

 االستكشاف الذي يعد الوسيلة الوحيدة لرفع إنتاج الجزائر، في ظل التراجع لكن يبقى الهم بالنسبة لقطاع الطاقة هوأ

لول مرة بالذهاب نحو استكشاف  وقات، الذي يقرأالذي شهده في الفترة الخيرة أمر سيعالجه مشروع قانون املحرأ

 .املحروقات في عرض البحر واستغلل الغاز والّنفط الصخريين، فضل عن

 الجديدة الهادفة إلى رفع اإلنتاج عبر مصادر طاقوية جديدة، باملوازاة مع فالقانون املرتقب سيؤطر هذه النشاطات

ن حقلي حاس ي مسعود وحاس ي الرمل لضما عمليات رفع نسبة استرجاع املحروقات بالحقول التقليدية الكبيرة، والسيما

  .سنوات أخرى من اإلنتاج بهما

العمل جار لتطوير استغلل الطاقات املتجددة، حيث تم وضع برنامج يمتد  وضمن االتجاه الجديد لقطاع الطاقة فإن

الطاقة الشمسية، وتم الشروع في  ف ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقات املتجددة والسيماأل 20إلنتاج  2030 إلى

 .بالتأكيد على ضرورة أن يكون إنجازه عبر وسائل جزائرية تجسيد هذا البرنامج بوتيرة بطيئة، لكن

 ي مشاريعا خصوصا فالوطنية في القطاع الطاقوي وتحسين مستويات مشاركته في نفس االتجاه، وسعيا إلدماج الشركات

باملائة  55باملائة إلى  40مشاريع الشركة من  سوناطراك، تستهدف الحكومة الوصول إلى زيادة معدالت املحتوى املحلي في

 .2030بحلول عام 

، إن رهان 1971فيفري  24القول اليوم بعد استرجاع السيادة عليه منذ  ورغم الصعوبات التي يمر بها القطاع يمكن

 لتنميته وتوفير أبسط الحاجيات ظل أمرا استراتيجيا مطروحا بالنسبة لبلد يعتمد على موارد املحروقاتي السيادة

خارجية صعبة تجعل الحفاظ عليه تحديا ورهانا متواصل في الزمان،  اليومية لشعبه، لكنه مبدأ يصطدم بأوضاع

 .المر ال يتعلق فقط بالحاضر وإنما بمستقبل الجيال باعتبار أن

 

 

 

 
 )واج( متعامال اقتصاديا جزائريا في الصالون الدولي للفالحة بباريس 30أزيد من 

متعامل اقتصاديا يقودهم المين العام لوزارة التجارة، السيد شريف  30تشارك الجزائر بوفد متكون من أزيد من 

مارس، حسب ما أفاد به اليوم  3لى فبراير الجاري إ 23عماري، في الصالون الدولي للفلحة بباريس الذي ينعقد من 

 السبت بيان لوزارة التجارة.

متر مربع، حسب البيان الذي أضاف أن املعرض سيكون  350وستعرض الشركات الجزائرية منتجاتها على مساحة 

أيق.وأفرصة للمتعاملين الجزائريين لتنظيم لقاءات مع نظرائهم من فرنسا و باقي دول أوروبا لبحث سبل الشراكة و التس

وستكون هذه التظاهرة فرصة للمنتج الجزائري "للولوج الى مختلف السواق الدولية و السيما الوربية منها"، حسب 

نفس املصدر. و تأتي مشاركة الجزائر في هذه الصالون في اطار تجسيد الديناميكية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة 
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شاركة الفعالة في مختلف التظاهرات االقتصادية املقامة بالخارج، لترقية الصادرات خارج املحروقات من خلل امل

أيضيف البيان.

" التي احتضنته إمارة 2019وثمنت وزارة التجارة في بيانها "املشاركة الناجحة" للجزائر في املعرض الدولي "غولف فود 

( اتفاقيات للتصدير "كخطوة 6فبراير الجاري والتي تكللت بتوقيع ست ) 21الى 17دبي )اإلمارات العربية املتحدة( من 

 من بين العديد من االتفاقيات املزمع توقيعها في اليام القادمة". أولى

 

 55رفع سن املستفيدين من دعم إحداث النشاطات الى  البطالة:الصندوق الوطني للتأمين عن 

 )واج( سنة

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية املرسوم الرئاس ي املتعلق برفع سن املستفيدين من دعم إحداث النشاطات للصندوق 

 سنة. 55وطني للتأمين عن البطالة الى ال

 2003سبتمبر  30املؤرخ في  514-03والذي يعدل املرسوم الرئاس ي رقم  2019فبراير  2ويحدد هذا املرسوم املؤرخ في 

سنة،  55و 30"االطار العام لترتيب دعم إحداث وتوسيع النشاطات من طرف البطالين ذوي املشاريع البالغين ما بين 

أدوق الوطني للتأمين عن البطالة تنفيذ هذا الترتيب".ويتولى الصن

سنة" في النصوص ذات الصلة بعبارة "ما  50و 30وتنص املادة الثانية من املرسوم على تعويض عبارة "البالغين ما بين 

أأأسنة". 55و 30بين 

"تقرر تمديد السن املحدد صرح في وقت سابق أنه  أقدوكان وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، مراد زمالي، 

سنة، حيث تم مؤخرا املوافقة على  50سنة عوض  55للستفادة من جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة الى 

 اقتراح تعديل النصوص القانونية املسيرة لهذا الجهاز".

سنة( من االستفادة من  55وأشار السيد زمالي الى ان هذا االجراء "سيسمح لألشخاص من هذه الفئة العمرية )

ت واملزايا التي يمنحها الصندوق"، داعيا املسؤولين املحليين املكلفين بتسيير الجهازين الى إعلم الشباب التسهيلأ

والبطالين بالتعديلت االخيرة الخاصة بتسيير هذه االخيرة وكذا "تعزيز التعاون بين هذه اآلليات بغية توحيد جهودهم" 

 ة" املوضوعة تحت تصرفهم.من اجل استعمال امثل لإلمكانيات املادية والبشري

 

 

 
 )واج(2019على أساس سنوي خالل يناير  باملائة 4ر2معدل التضخم بلغ 

، حسبما علمت وأج لدى الديوان  2019باملائة على أساس سنوي إلى غاية يناير  4ر2 أبلغ تطور السعار لدى االستهلك

 الوطني لإلحصائيات.

لذي يتم بمثابة معدل التضخم السنوي ا أ2019و يعتبر تطور السعار لدى االستهلك على أساس سنوي إلى غاية يناير 

 2017مقارنة بالفترة املمتدة من فبراير  2019الى غاية شهر يناير  2018ابتداء من فبراير  12احتسابه خلل الشهر ال

أ.2018الى غاية يناير 

لألسعار عند  أ، الذي يعد املؤشر الخام 2019أما بالنسبة للتطور الشهري ملؤشر السعار عند االستهلك في يناير 

أباملئة. 0ر4، فقد بلغ  2018مقارنة بشهر ديسمبر  2019يناير االستهلك في 
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باملئة في يناير  0ر 6وحسب املتغير الشهري بحسب فئة املنتجات، عرفت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 

أ.2018مقارنة بشهر ديسمبر  أ2019

 باملائة ، حسب ما أوضح الديوان . أ(1وارتفعت أسعار املواد الفلحية الطازجة بنسبة واحد )

+ باملائة( و اللحوم الحمراء  2ر3+ باملائة( و الخضر ) 3ر7هذا التوجه الشهري أساسا عن ارتفاع أسعار الفواكه )ونجم 

أأأ+ باملائة(. 11ر5+ باملائة( و السمك ) 0ر4)

أومن جهة أخرى، أفاد الديون الوطني لإلحصاء ان منتجات غذائية أخرى عرفت تراجعا في السعار.

أباملائة(. - 2ر4باملائة( و البطاطس ) - 1ر9باملائة( و البيض ) - 4ر4الخصوص باللحوم البيضاء ) ويتعلق المر على وجه

أباملائة. 0ر2وارتفعت أسعار املواد الغذائية املصنعة )الصناعات الغذائية( بنسبة 

 باملائة، في حين سجلت الخدمات نوعا من االستقرار. 0ر3وبدورها عرفت اسعار السلع املصنعة ارتفاعا بنسبة 

+ باملائة( و التربية و  0ر7فاع السعار مجموعة امللبس و الحذية )مس ارت أوحسب مجموعات السلع و الخدمات،

أ+ باملائة(. 0ر6+ باملائة( و مجموعة السلع املختلفة ) 0ر3الثقافة و الترفيه )

أأأ.2019وعرفت باقي املنتجات استقرارا في االسعار خلل شهر يناير 

أ.2018باملائة سنة  4ر3ويذكر ان نسبة التضخم بلغت 

 

أ

 )واج( "الوطنية للصحة بالجزائر قانون الصحة يعد "تحيينا عميقا للسياسة

كد بيان السياسة العامة للحكومة أن قانون الصحة الجديد يعتبر "تحيينا عميقا" للسياسة الوطنية الخاصة بالصحة ا

العمومية , و الذي يستند على املبادئ االساسية للبلد ال سيما الحفاظ على مجانية العلج و فتح القطاع على املبادرات 

 الجديدة.

, الذي سيقدمه الوزير الول,أحمد أويحيى, أمام املجلس الشعبي الوطني, االثنين بيان السياسة العامة للحكومةفي  وجاء

يد يعتبر تحيينا عميقا للسياسة الوطنية الخاصة بالصحة العمومية من حيث أنه يجمع املقبل, أن "قانون الصحة الجد

بين مبادئ البلد في هذا املجال ,وال سيما الحفاظ على مجانية العلج, و فتح القطاع لإلسهامات جديدة وإلى املبادرة 

أبالتجديد".

تمركز اهتمام الحكومة في السنتين االخيرتين حول و أوضحت الوثيقة أنه في اطار تنفيذ السياسة الوطنية للسكان , 

"ترقية التخطيط العائلي واجراء مقاربة متعددة القطاعات لهذا امللف مع تعزيز اليقظة الديموغرافية وكذا التعاون مع 

أاملنظمات الدولية في هذا املجال".

باملائة , وسجل نسبة نمو  2ر17اذ سجل  2016و أشار إلى أن "النمو الديمغرافي يشهد ارتفاعا مذهل بلغ أوجه سنة 

أ.2017باملائة سنة  2ر09

و للحد من النقائص الجهوية في الحصول على العلج عكفت الحكومة على اطلق انجاز املنشآت الطبية واستلمها , 

أمنشأة طبية عمومية جديدة من مست 130"استلم  أأشهرا االخيرة تم 18مشيرا الى أن خلل الـ

أمؤسسة أخرى قيد االنجاز. 83يادات متعددة الخدمات وهياكل جوارية , في حين توجد شفيات وع

وباملقابل "سيتم الشروع في انجاز املركزين االستشفائيين الجامعيين لكل من بشار و ورقلة خلل السداس ي االول من 

تعاني  سات الصحة العمومية التيقيد التنفيذ لتحسين التجهيزات الطبية بمؤسأ", فضل عن تسطير برنامج  2019سنة 

أنقصا في هذا املجال.

http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/politique-g-du-gouvernement-2019-ar.html
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مؤسسة اخرى قيد  23مؤسسة صحية في حين توجد  114أما القطاع الخاص فقد سجل في السنتين االخيرتين فتح 

أاالنجاز.

ه بوأكد بيان السياسة العامة أن تعزيز الوقاية الصحية "مستمر", من خلل تحسين وفرة املوارد البشرية الطبية وش

الطبية وتحسين وفرة االطباء املختصين التي ستعزز أكثر بفضل التدابير الجديدة املتخذة لفائدة هذه الكفاءات و ال 

أسيما منحة املنطقة وضمان السكن والتجمع العائلي عند الضرورة.

ذا تطوير املتنقلة وك و في اطار تعزيز الوقاية الصحية تم تعزيز النشاطات العلجية بالبيت ونشاطات الوحدات الصحية

أالقطاع الصحي الخاص.

كما تعكف الحكومة على حماية الصحة وترقيتها وذلك عبر عدة عمليات تهدف على الخصوص إلى خفض نسبة وفيات 

المومة واالطفال حديثي الوالدة وتعزيز مكافحة االمراض املتنقلة وغير املتنقلة وتعزيز الحماية الصحية في وسط التكوين 

ما املدرس ي , بفضل النشر الدائم للفرق الطبية وعمليات املراقبة الصحية و خفض نسبة الوفيات بسبب التسمم ال سي

أالغذائي والتسمم العقربي وتم تسطير عدة برامج في هذا الصدد.

 ةكبيرة" لرفع كمية اللقاحات العلجية املتوفرة ,اضافة الى تعزيز الطاقات الطبي أكما تبذل الحكومة "جهودا

في " خفض  أ--يضيف نفس املصدر --للمستشفيات و ذلك بفضل شراكات تقام مع فرق متخصصة , مما يساهم 

أحاالت تحويل املرض ى للعلج في الخارج".

كما قامت الحكومة هذه السنة بالتطهير املالي للصيدلية املركزية للمستشفيات حيث وضعت تحت تصرفها مبلغ يقدر 

و 2018مليار دج لضمان تموين املستشفيات لسنتي  130روض للتكفل بديونها , ومبلغ مليار دج في شكل ق 152ب 

أ.2019

و بخصوص عصرنة تسيير الصحة العمومية وترشيده تم تسجيل برنامج هام "قيد التحضير" لرقمنه تسيير قطاع 

لتنفيذ الصفة التعاقدية  أ2019الصحة العمومية بإداراتها املركزية , في حين سيتم بعث اصلح املستشفيات في سنة 

أللعلج باملستشفيات.

بخصوص ترقية مكانة املرأة ودورها فاعتبر البيان أن ترقية مكانة املرأة ودورها في املجتمع والسيما في الوسط املنهي  أأما

أه.عتوأحكام الدستور الذي تمت مراج أيعد في صلب عمليات الحكومة طبقا للخيارات التي حـددها رئيس الجمهورية

أوفي هذا االطار , أوضح نفس املصدر أن فئة الفتيات تشكل أغلبية املتمدرسين في الطور الثانوي وكذا في التعليم العالي.

ملوظفي الدولة، حيث تشكل أحيانا حضورها بشكل "معتبر" في مختلف السلك املدنية والمنية  أكما سجلت املرأة

أغلبية املوظفين في بعض القطاعات على غرار قطاعي الصحة والتربية الوطنية، وكذا "تقدما ملحوظا" في مجال املقاولة 

أوإنشاء املؤسسات والسيما املؤسسات الصغيرة في جميع القطاعات.

تلف املناصب السامية في الدولة, ويضاف ذلك إلى وتسعى الحكومة أيضا, إلى ترقية تعيين اإلطارات النسوية في مخ

أاملكانة املؤكدة التي تحتلها املرأة في املجالس املنتخبة والسيما في البرملان.

 

أ

 )واج( التركيز على تطوير الصناعات الثقافية ودعم املثقفين وحماية التراث

املجلس الشعبي الوطني، الثقافة  فبراير الجاري أمام 25خص بيان السياسة العامة للحكومة، الذي سيعرض يوم 

بقسم من أربعة عناوين تبرز السياسة الثقافية منها هيكلة النشاطات والتكفل بالتراث والشخصيات الثقافية ودعم 

 التمثيل الجزائري دوليا.
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ومية موسجل بيان السياسة العامة على مستوى السلطات العمومية "النشاطات املهيكلة املتعلقة بترشيد النفقات الع

في تنظيم التظاهرات الثقافية"، و"تشجيع االستثمار في مجال الثقافة" لجل "بروز الصناعات الثقافية"، منوها بالتقدم 

أفي مجال صناعة الكتاب.

وأشار البيان إلى مواصلة "انجاز املنشآت الثقافية عبر الوطن" و"تكوين الكفاءات في املجال الثقافي" و"دعم االنتاج 

أغرافي واملسرحي".السينماتوأ

وبخصوص التراث الثقافي يسجل بيان السياسة العامة للحكومة "بذل جهد كبير السترجاع مختلف العمال الثقافية 

الوطنية التي تعرضت للسطو" باإلضافة إلى "مواصلة تأهيل املواقع الثرية الثقافية بما فيها القصبة" و"تحسين مراقبة 

أايتها" مشددا على "الواقعة بجنوب الوطن".الحظائر الوطنية الثقافية وحم

وفي جانب اإلشعاع الثقافي دوليا تناول البيان "تنظيم عدة أسابيع ثقافية وتظاهرات ومعارض ثقافية عبر عدة بلدان"، 

أ.باإلضافة إلى "املشاركة في عدة معارض لصالون الكتاب ومهرجانات املسرح والسينما في العالم"

بالفنانين وشخصيات الفن والثقافة تحدث البيان عن "تحسين الحماية االجتماعية للفنانين" وفيما يتعلق بالتكفل 

و"حماية حقوقهم على غرار حقوق املؤلف ومحاربة القرصنة بصرامة" أكد على "االعتبار الكبير الذي توليه الدولة 

أمهورية".لصناع الثقافة الجزائرية وال سيما من خلل تكريمهم من طرف السيد رئيس الج

 

أ

 )واج( بوعزغي يشرف على تنصيب املجلس الوطني املنهي املشترك لشعبة الخضروات

م وزير الفلحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي على تنصيب أشرف يوم الخميس بوالية مستغان

 املجلس الوطني املنهي املشترك لشعبة الخضروات.

 572وصرح السيد بوعزغي خلل مراسم التنصيب أن "عملية هيكلة القطاع الفلحي مكنت إلى غاية اليوم من تنصيب 

مجلس وطني منهي  20ية" , الفتا الى أن دائرته الوزارية "شرعت في تنصيب مجلس والئي مشترك ملختلف الشعب الفلح

أمشترك يضم كل ما تنتجه الفلحة".

وأشار الى أن "عملية هيكلة القطاع الفلحي جاءت بعد توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي 

يكلة والتنظيم الذي يمكن من عصرنة الفلحة وترقيتها أكد خلل الجلسات الوطنية للفلحة أن القطاع تنقصه اله

أوجعلها بديل للمحروقات".

وذكر الوزير في هذا الصدد بأن "هيكلة الفلح وتنظيمه ستسمح بخلق اإلطار املناسب لكي يذهب هذا الخير أبعد مما 

أكثر من ضرورة".وصلت إليه الفلحة اليوم من حيث اإلنتاج وتحسين النوعية والعصرنة التي أصبحت أ

ودعا عبد القادر بوعزغي املجلس الوطني املنهي املشترك لشعبة الخضروات إلى االلتزام باالنتهاء من استيراد البذور في 

أقرب اآلجال بهدف التحكم في املنتوج وفي كل مساره التقني وبمضاعفة عمليات التصدير وتطوير الصناعات التحويلية 

أوالغذائية.

ألف طن( من حاجياتنا الوطنية من بذور البطاطس  120و  115في املائة )ما بين  25حن اليوم نستورد وأردف قائل "ن

سنوات ويجب أن ننتهي من استيراد بذور باقي الخضروات في أقرب  3وسننتهي من استيراد هذه البذور في غضون 

أالوقات."

ن ضروات بشير ناقة عبد القادر بأن "هذه الهيئة ستكوأمن جهته اعتبر رئيس املجلس الوطني املنهي املشترك لشعبة الخ

فضاء تشاوري وتحاوري بين مختلف املتدخلين في هذا املجال وستلتزم بالعمل معهم جميعا لترقية وتنمية الشعبة 

أومرافقة املنتجين والفاعلين والتكفل بانشغاالتهم".
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شعبة الخضروات بزيادة املساحة املوجهة لهذه  وأبرز السيد بشير ناقة بأن "املجلس سيعمل بكل جهد على تنمية

املحاصيل وتبني التقنيات الحديثة وتطوير الصناعات التحويلية وتحسين نوعية اإلنتاج ومطابقته ملعايير الجودة وتوجيهه 

ألألسواق الخارجية".

العمومية  ملهن والسلطاتدور قيادي في تشكيل فضاء لإلعلم والتشاور بين ا -وفقا لذات املتحدث-كما سيكون للمجلس 

من خلل مجلة "خضروات بلدي" التي صدر منها العدد الول والفضاءات االلكترونية التي ستعزز التواصل بين كل 

أاملهتمين بالشعبة وإنشاء بنك وطني للمعلومات خاص بالخضروات.

ندوق شترك لشعبة الخضروات والصوتم بمناسبة مراسم التنصيب إبرام اتفاقية تعاون بين املجلس الوطني املنهي امل

أالوطني للتعاضد الفلحي.

 

أ

أ

أ

 )واج( مستثمر  200تربية األسماك :منح عقود إمتياز ألكثر من 

 212أفاد املدير العام للصيد البحري و تربية السماك بوزارة الفلحة,طه حموش, يوم الربعاء بالجزائر العاصمة بمنح 

 ح املتعاملين االقتصاديين.لصال أعقد امتياز في مجال تربية السماك

وفي تصريح للصحافة على هامش لقاء جمع املديرية العامة للصيد البحري و تربية املائيات و االتحاد الوروبي حول 

مشروع تعاون يتعلق باالتصال املؤسساتي, أكد السيد حموش بأن هذه العقود ستسمح للمتعاملين االقتصاديين 

أمليار دينار. 75اع من خلل استثمار يقدر مبلغه اإلجمالي بفي هذا القط أبإطلق مشاريعهم

للقطاع و التي كان من املنتظر ان  2020-2015و حسب نفس املسؤول, فإن عقود االمتياز تدخل في إطار استراتيجية 

أمزرعة فقط. 190 أتنشأ خلل هذه الفترة

"فاق التوقعات" حيث سجلت مصالح  أالنتائج حول طلب عقود اإلمتياز إلنشاء مزارع لتربية املائيات قدو اضاف بأن 

راجع لإلهتمام البالغ الذي  أطلب, معلقا بأن "ذلك 491املديرية العامة للصيد البحري و تربية السماك إلى حد اآلن 

أيوليه املستثمرين لهذا املجال".

هم بصدد القيام  212ملستثمرين الذين تحصلوا على عقود اإلمتياز و البالغ عددهم و استطرد السيد حموش ان ا

أباإلجراءات الخيرة املتعلقة بالتمويل و التجهيزات اللزمة إلطلق مشاريعهم.

طن و هذا بفضل  180.000, يمكنه أن يصل الى 2018طن خلل  120.000و أكد أن اإلنتاج الوطني لألسماك الذي بلغ 

أمزرعة في طور اإلنجاز. 60مزرعة في تربية املائيات قد انشئت و  70ان  أتربية املائيات, مضيفاتطور 

أمليار دينار. 200االستثمار في مجال تربية املائيات قد قارب  أكما أشار ان حجم

 35بأن  حموش أما فيما يتعلق ببرنامج التدريب حول تقنيات االتصال املؤسساتي, محور هذا اللقاء, فقد أوضح السيد

أإطار تابعين لقطاع الصيد البحري و تربية املائيات قد استفادوا من هذا البرنامج.

و حسب املدير العام للصيد البحري و تربية السماك, فإن هذه التقنيات املتعلقة باإلعلم و االتصال لها دور للتعريف 

أعمها للستثمارات املحلية في هذا القطاع.د أبمساعدات الدولة التي تقدمها للمستثمرين في القطاع وكذا

"يتعلق المر أيضا بالتواصل مع وسائل اإلعلم و االتصال و املستثمرين و الجمهور حول القدرات الهامة التي تتميز بها 

أالجزائر من حيث فرص االستثمار في انتاج الثروة السمكية", حسب ذات املسؤول.
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أ

 ماليير دوالر 5د من مقابل تراجع عائدات سوناطراك بأزي

 )الشروق اونالين( تضاعف أرباح الشركات األجنبية النفطية املحولة من الجزائر 

 عائدات الغاز الطبيعي تقاوم وتعديل قانون املحروقات ضرورة مستعجلة

املاضية، في  مليار دوالر السنة 3.40العاملة في مجال النفط بالجزائر ارتفاعا ببلوغها  عرفت عائدات الشركات الجنبية

املحروقات من حيث الكم، وهو عامل يحد من  اتمقابل ذلك، تواجه الجزائر ومنذ سنوات إشكاال يخص تراجع صادرأ

 193.4بـ قدرت 2017إذ بين آخر تقرير لبنك الجزائر أن الكميات املصدرة برسم سنة  مكاسبها جراء ارتفاع أسعار النفط،

 .مليير دوالر 5تجاوز  مليون برميل السنة ما قبلها، وذلك بتراجع 198.1مليون برميل مقابل 

قطاع النفط تبقي الهم في  ، أن حصة الشركاء الجانب الناشطين في”الشروق“د بحوزة كشف تقرير حكومي جدي

 مليارأ 2.14مليار دوالر السنة املاضية مقابل  2.30آخر تقرير، ما قيمته  الجزائر، حيث مثلت الرباح القابلة للتحويل في

مليون دوالر مقابل  361.1ضعيفة مثل  ت أخرىأدوالر السنة التي سبقتها، بينما كانت حصة الشركات الجنبية في مجاالأ

أ.2016مليون دوالر سنة  296.7

حيث مستوى الكميات املصدرة من  ويشير التقرير أنه من حيث مستويات اإلنتاج فإن النفط الخام عرف انكماشا من

إلى  2016يل في دوالر للبرم 45.0ارتفاعا محسوسا، حيث انتقل من  قبل الجزائر، في وقت عرف فيه متوسط السعرأ

 2017النفط الخام سنة  دوالرا السنة املاضية، وجنت الجزائر من تصديرأ 75، كما المس 2017للبرميل في  دوالرأ 54.1

، نتيجة االرتفاع املسجل في سعر النفط والذي عوض 2016دوالر سنة  مليارأ 8.876مليار دوالر مقابل  10.459ما مقداره 

أ.ات من النفطاالنخفاض في حجم الصادرأ نسبيا

مقابل  2017مليار دوالر سنة  1.95 في نفس السياق، تكشف أرقام بنك الجزائر عن إيرادات من تصدير املكثفات بلغت

 للتراجع املسجل في تصدير هذه املادة من حيث الكم، باملقابل قامت الجزائرأ مليار دوالر وهو انعكاس أيضا 1.989

 3.10مليار متر مكعب مقابل  26.7قدرت بـ مليار دوالر بكمية 3.57عي املميع بـبتحقيق إيرادات من تصدير الغاز الطبي

 2017 دوالر لكل مليون وحدة حرارية في 5.7في وقت سجل فيه ارتفاع في السعر إلى  مليار متر مكعب، 25.7مليار دوالر و

مليار دوالر  3.57الغاز الطبيعي املميع  وجنت الجزائر من تصديرأ 2016دوالر لكل مليون وحدة حرارية في  5.3مقابل 

أ.2016مليار دوالر سنة  3.10مقابل 

، 2016مليار دوالر سنة  6.16دوالر ،مقابل  مليارأ 7.27أما بالنسبة للغاز الطبيعي فإن قيمة اإليرادات الجزائرية قدرت بـ

فإن سعر  غرار الغاز الطبيعي املميع ، وعلى2016مليار متر مكعب في سنة  39.1مقابل  مليار متر مكعب 38.1مع تصدير 

 .2016دوالر في  4.3مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل  دوالر لكل 5.1الغاز الطبيعي الجزائري عرف ارتفاعا، حيث قدر بـ

في املائة عام  31.8مقابل  2017املائة عام  في 31.5وعلى العموم فإن النقط الخام يمثل في بنية الصادرات الجزائرية 

للغاز الطبيعي  في املائة بالنسبة 10.8في املائة و 9.0في املائة وغاز البترول املميع  21.0 ، فيما تمثل املواد املكررة2016

 .في املائة للغاز الطبيعي 21.9املميع و

 

أ

أ

أ

أ
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 بنوك /مالية/تأمينات
 

 

 تعاون وشراكة
 )واج( األوروبية-بن صالح يحل بشرم الشيخ للمشاركة في أشغال القمة العربية

حل رئيس مجلس المة، عبد القادر بن صالح، يوم السبت بمدينة شرم الشيخ )مصر(، بصفته ممثل لرئيس 

 ثنين.االالوروبية التي ستعقد يومي االحد وأ-الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للمشاركة في أشغال القمة العربية

أدولة عربية وأوروبية. 50ويشارك في هذه القمة التي تنظم تحت شعار "االستثمار في االستقرار" 

وستكون التحديات التي تواجه الجانبين العربي والوروبي وكيفية تحقيق االستقرار في املنطقة من بين أهم املواضيع 

أاملدرجة في جدول أعمال هذه القمة.

 

 )واج(  راوية يستقبل من طرف رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت

استقبل وزير املالية، عبد الرحمان راوية، بالكويت من طرف رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، الشيخ جابر املبارك آل 

 حمد آل صباح، حسب ما افاد به بيان للوزارة.

فبراير الجاري  21الى  19للجنة املشتركة الجزائرية الكويتية من  10اد الدورة الو تم هذا اللقاء على هامش انعق

أبالعاصمة الكويتية.

" االرادة املؤكدة للجزائر في ترقية التعاون الثنائي الى مستوى العلقات السياسية التاريخية و اكد الوزير خلل هذا اللقاء 

معنى ايجابي و محتوى متنوع، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ، عبد  املتميزة بين الجزائر و الكويت سعيا إلعطائها

أحسب ذات البيان.العزيز بوتفليقة وأمير دولة الكويت، الشيخ صباح آل أحمد آل جابر آل الصباح، 

و اكد من جهته، الشيخ جابر آل مبارك آل حمد آل صباح عن " الطابع االستثنائي للعلقات السياسية الجزائرية 

أويتية ".الك

"املتعاملين االقتصاديين الكويتيين الى االهتمام اكثر بالسوق الجزائرية ، نظرا ملا توفره من فرص باملناسبة  أو حث

استثمار التي تزخر بها الجزائر في مختلف مجاالت النشاط االقتصادي، معبرا عن رغبته في املزيد من االتصاالت 

كده رابح"، حسب ما ا-متنوعة تطبعها علقة رابح والتفاعلت بين رجال اعمال البلدين بهدف التوصل الى اقامة شراكة

 نفس املصدر.

و اضاف بيان وزارة املالية، أن رئيس مجلس وزراء دولة الكويت ابرز ان "جو االستقرار السياس ي الذي تنعم به الجزائر، 

االقتصادي  أ للتطورأبفضل فطنة و رؤية رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة ، هذا االستقرار الذي يبقى عامل فعاالأ

أو االجتماعي"
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 تجارة 
 :«املساء«مدير مصلحة النباتات واملراقبة التقنية لـ

  ألف طن من املوز  55متعامل مرخص لهم باستيراد  100

متعامل في  100بوزارة الفلحة والتنمية الريفية والصيد البحري التقنية  أحصت مصلحة حماية النباتات واملراقبة

ليبقى شرط االستفادة من  ألف طن من املوز، 55استيراد املوز، مع منح، منذ بداية السنة، تراخيص لجلب  مجال

كد من أاملتعامل ملخازن تسمح بتخزين الكمية املطلوبة، مع الت الترخيص مرتبط بطلب خطي وتقديم ما يثبت امتلك

 .بلدان آمنة من ناحية الصحة النباتية جلب املنتوج من

 ذ شهرأأن مصالحه بادرت من«أاملساء«التقنية بوزارة الفلحة، رابح فيللي، لـ أكد مدير مصلحة حماية النباتات واملراقبة

من املوز سنويا،  طن 1400و 1200 أكتوبر إلى رفع االحتكار بخصوص عدد املتعاملين الذين تعودوا على جلب ما بين

 .ألف طن 27متعامل لجلب  80تحرير تراخيص لصالح  مستوردين، ليتم 6والذين لم يزد عددهم عن 

طلب ملتعاملين  100الفارط، القاض ي بتحرير رخص استيراد املوز، تم قبول  جانفي 2بعد قرار وزارة التجارة، بتاريخ 

الوطني على شكل حصص،  يات التي بدأت تدخل إلى الترابألف طن من املوز، وهي الكم 55لجلب ما قيمته  خواص

يوما على  30بشهادة التوطين البنكي التي يتم تحضيرها خلل  من منطلق ـ يقول فيللي ـ إن عملية االستيراد مرتبطة

 .وصول البضاعة يوما قبل 20و 15لتليها عملية النقل البحري للمنتوج، والتي قد تتراوح بين  أكثر تقدير،

انخفاضا محسوسا في سعر املوز ابتداء من السبوع املقبل، مشيرا إلى أن  ا توقع مدير مصلحة الصحة النباتية،كم

 تفريغها من البواخر خلل عدد من املتعاملين ممتلئة عن آخرها، وهناك حصص إضافية من املنتوج سيشرع في مخازنأ

 .وج تماشيا وقانون السوق املرتبط بالعرض والطلباملنت السبوع الجاري، وهو ما سيجبر املتعاملين على بيع

التجارة القاض ي بفتح كل تراخيص االستيراد، سمح بتسجيل طلبات لجلب  على صعيد آخر، كشف فيللي أن قرار وزارة

  آالف طن، باإلضافة إلى اإلجاص 10بحصة  التفاح

 املوجه للتسويق باملساحات التجارية الكبرى. باملقابل، والصفرأ أوفواكه استوائية، وحصص صغيرة من البطيخ الحمر

حلي باملنتوج امل اليوم طلبات لجلب الحمضيات والفراولة، مرجعا المر إلى تشبع السوق الوطنية لم تسجل إلى غاية

 .املوز أو أي نوع آخر من الفواكه والخضر الطازج، مع العلم أن املصلحة ستقبل كل طلب يخص استيراد

 «غزيليل فاتستيودا»ة صارمة عبر الحدود ملنع دخول بكتيريا مراقب  

 النباتات واملراقبة التقنية، كشف فيللي أن عمليات املراقبة التي تتم عبرأ أما فيما يخص نشاط أعوان مصلحة حماية

لك والغربية، وذ الحدود البرية الشرقية الحدود اليوم مرتكزة على منع دخول كل الشتلت التي تأتي من أوروبا أو عبرأ

سائر خ لحماية النسيج النباتي املحلي، خاصة وأن هذه البكتيريا خلفت«أفاتستيودا غزيليلأ»بالنظر إلى انتشار بكتيريا 

 .كبيرة بأشجار الزيتون بإسبانيا وإيطاليا

 والبضائع ملسافرينونقاط املراقبة الجمركية لتشديد الرقابة على حركة تنقل ا كما وجهت املصلحة تعليمات لكل الوالة

تعلق بنباتات الزينة وبذور عدة أنواع من الخضر  ما ألضمان عدم إدخال أي نوع من الشتلت إال بترخيص، خاصة

ي التهريب، وه اإلشكال في الوقت الراهن ال يخص نقاط الحدود املراقبة بقدر ما يخص مجال والفواكه، مشيرا إلى أن

عبر التحسيس. على صعيد آخر، شرعت مصلحة  ماية النباتات التحكم فيهاالنقطة السلبية التي تحاول مصلحة ح

لبذور املحلية وا مديريات الفلحية عبر كامل التراب الوطني، في جرد لكل أنواع الشتلت الحماية النباتات، بالتنسيق مع

نتاج املين املتخصصين في إبإعداد بطاقية وطنية للمتع املستعملة من طرف الفلحين، وهو ما يسمح ـ يقول فيللي ـ

وزارة ال واستراتيجية أيضمن تحديد طاقات اإلنتاج وآجال وقف االستيراد من الخارج، تماشيا الشتلت والبذور، بما

ـ حسب تصريح مدير املصلحة ـ تنظيم لقاء  بهدف بلوغ استقللية فلحية خلل السنوات املقبلة. وسيتم عما قريب
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توصيات  لتوجيه واملعلومات املجمعة بخصوص عملية الجرد التي قاربت على االنتهاء، وذلك وطني ملعالجة كل البيانات

ر نشاط إنتاج البذور والشتلت، مع السهر على تطوي للمتعاملين تخص ضرورة استغلل خبرات شركائهم الجانب لتطويرأ

  .«باملائة 100بالطبيعي »لي مع املناخ وحماية تصنيف املنتوج الفلحي املح السلالت املحلية لتأقلمها

 املعلوماتية الخاصة بالبذور والشتلت ستسهل عمل اللجان الفلحية لتقديم كما أكد فيللي، أن إعداد البطاقة

      .شهادات املنشأ لكل املتعاملين الراغبين في تصدير املنتوج الفلحي

 
 )واج( بلدان عربية 6التوقيع بدبي على عقود لتصدير منتجات غذائية جزائرية إلى 

( عقود لتصدير منتجات فلحية و غذائية  5تم أمس الربعاء بدبي )االمارات العربية املتحدة( التوقيع على خمسة )

 ( دول عربية. 6جزائرية مع وكلء التوزيع الواسع في ستة )

و قد تم التوقيع على هذه العقود بحضور وزير التجارة، سعيد جلب، و ممثلي هيئات التجارة الخارجية للدول التي 

أستستقبل أولى شحنات املنتجات الجزائرية بداية من أبريل املقبل.

 2019لألغذية "غولف فود بمعرض الخليج  أمتعامل اقتصادي( 34جمع هذا الحفل أيضا كل العارضين الجزائريين )أأ

فبراير، إلى جانب عدد من املسؤولين االماراتيين و ممثلي هيئات التجارة  21الى 17"، التي احتضنته امارة دبي من 

أالخارجية للجزائر.

وتتعلق هذه العقود بتصدير منتجات مثل البطاطا و التمور و البرتقال و الثوم و البيض و العصائر إلى كل من ليبيا و 

ألردن و العراق و فلسطين و قطر و اإلمارات العربية املتحدة.ا

و قد تم توقيع العقود بين شركة "غولد درينك" الجزائرية و ممثلي شركات "دار النماء" من ليبيا و شركة "املتصدرة 

أن و العراق.سطيالدولية للتجارة" من الردن، بينما تم توقيع عقدين آخرين مع وكيلين حصريين للتوزيع الواسع في فل

و بمقتض ى هذه العقود املبرمة ستفتتح أبواب هذه البلدان على تشكيلة واسعة من العصائر و املشروبات الغازية و 

أأالجزائرية بمختلف أصنافها . أاملياه املعدنية

" أغرو لوغ" مع املجموعة  أتوقيعه بين املجمع العمومي للصناعات الغذائية و اللوجيستيكأما العقد الخامس فقد تم 

أفي عدد كبير من الدول في املنطقة العربية و إفريقيا و آسيا. أالخليجية "اللولو" التي تحوز على فروع للتسويق

حدة قال و الثوم نحو اإلمارات العربية املتو يقض ي هذا العقد بتصدير أربعة منتجات تتمثل في البطاطا و التمور و البرت

أ. 2018/ 2017و قطر. و هي املنتجات التي حققت فيها الجزائر فائضا كبيرا خلل املوسم الفلحي 

و عقب التوقيع على هذه العقود، قال املدير العام لشركة "غولدن درينك"، السيد سليم عمرة، أن هذه الخطوة ليست 

اعتبار أن الشركة كانت لها مفاوضات مع عدد كبير من املتعاملين التجاريين من دول شرق  سوى "انطلقة أولى" على

أوسطية و آسيوية خلل معرض "غولف فود" بلغت ـ حسبه ـ مراحل متقدمة ينتظر أن تكلل بعقود تصدير إضافية في 

أأالفترة املقبلة.

سيد زفيزف جهيد عبد الوهاب، أن العقد املبرم مع من جهته، أوضح املدير العام للمجمع الجزائري "أغرو لوغ"، ال

املجموعة الخليجية "اللولو" كان ثمرة جهد كبير قام به املجمع بمساندة مؤسسات وهيئات التجارة الخارجية على غرار 

أالواسع. عالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية لكسب ثقة هذه املجموعة العاملية الرائدة في مجال التسويق و التوزي

أما السيد جلب، فقد رحب بهذه العقود املبرمة التي جاءت، حسبه، لتعزز الديناميكية التي يشهدها نشاط التصدير 

أسنة الصادرات . 2019، مبديا تفاؤله بأن تكون  2018مليار دوالر خلل  2ر8خارج املحروقات الذي حقق رقما بـ 
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املين االقتصاديين في مساعيهم الرامية إلى ولوج أكبر قدر من السواق كما جدد حرص وزارته على مرافقة جميع املتع

الخارجية وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي شدد في أكثر من مناسبة على 

أضرورة تنويع مصادر الدخل و التخلي تدريجيا عن التبعية ملوارد النفط.

لجزائرية في هذه التظاهرة االقتصادية العاملية، أوضح الوزير أنها كانت "جد ايجابية" اثمرت و في تقييمه للمشاركة ا

بتوقيع عقود تصدير و دخول املتعاملين الجزائريين في مفاوضات واسعة مع كبريات الشركات اإلماراتية املهتمة بالسوق 

أاإلفريقي للستثمار و التصدير سويا انطلقا من الجزائر.

اية الحفل، تم تكريم مجموعة من الشركات الجزائرية املشاركة في املعرض عرفنا لها بالجهود الكبيرة التي تبذلها و في نه

أمن أجل الدفع بحركية التصدير و تنويع االقتصاد الوطني.

 

 

 يقظة إعالمية
 
 


